
เกณฑก์ารส่งบทความเพื่อเผยแพรท่างเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้เผยแพร่
บทความทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 
ประเภทบทความ 
 1. รายงานการวิจัย 
 2. บทความวิชาการ 
 3. รายงานกรณีศึกษา 
 
เงื่อนไขการรับบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ 
 1. เป็นบทความของบุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 2. บทความ ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ลอกเลียนหรือคัดลอกมาจากที่ใด 
 3. บทความ ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปน็ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
 4. บทความ ไม่เคยเผยแพร่หรือตีพิมพท์ี่ใดมาก่อน 
 5. รายงานการวิจัย ต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 6. บทความ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาระดับต้นก่อนส่งขอเผยแพร่ 
 
การเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งพิจารณา 
 1. ใช้กระดาษขนาด A4 เว้นระยะขอบ 2.54 เซนติเมตร ทั้ง 4 ด้าน ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  
ขนาด 16 ยกเว้นชื่อเรื่องให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 จัดอยู่ตรงกลางของหน้ากระดาษ และใช้ตัวเลขอารบิกในการ 
เขียนต้นฉบับ 
 2. กำหนดต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า การเว้นวรรคประโยคเว้นระยะห่าง 1 เคาะ 
 3. ข้อความแสดงประเภทของผลงาน พิมพ์ตัวหนาอยู่ในกรอบด้านซ้ายมือ 
 4. กรณีมีผู้เขียนหลายคน ให้ใส่เลข 1, 2 และ 3 ตามลำดับผูเ้ขียน 
 5. กรณีมีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง ในต้นฉบับ ให้ใส่หมายเลขกำกับในภาพ แผนภาพ แผนภูมิ  
ตารางนั้น ๆ หากมีตัวอักษรในภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 8 – 14 
 6. ใส่เลขหน้ากำกับที่มุมบนขวาทุกแผ่น 
 ทั้งนี้ รูปแบบการเขียนบทความตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลากำหนด 
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เอกสารประกอบการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
  1. หนังสือราชการนำส่งบทความเพื่อขอเผยแพร ่ จำนวน 1 ฉบับ 
  2. หนังสือรับรองบทความก่อนจะลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ จำนวน 2 ฉบับ 
  3. ประวัติผู้เขียน จำนวน 2 ฉบับ 
  4. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย จำนวน 2 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองผลงานวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ 
  6. บทความ จำนวน 7 ชุด 

 ทั้งนี ้ โปรดส่งไฟล์บทความวิชาการในรูปแบบ Microsoft Word ไปยังสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา ทาง Email : oa.hr.skho@gmail.com เพื่อประกอบการพิจารณา 

 
กำหนดการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 ผู ้ส่งบทความ ต้องส่งบทความพร้อมเอกสารที ่เกี ่ยวข้องที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วไปยังสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันที่จะได้รับการเผยแพร่
ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัสงขลา 
 
ติดต่อสอบถามประสานงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มือถือ : 088 788 1757 โทร : 074 312 863 
  งานดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพ มือถือ : 088 792 1722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
ที่  สข .................................. 

 

 
 
 
 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
 

  ตุลาคม  2565 

เรื่อง ขอส่งบทความเพื่อเผยแพรท่างเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองบทความก่อนจะลงเผยแพร่ทางเว็บไซต ์ จำนวน 2 ฉบับ 
  2. ประวัติผู้เขียน จำนวน 2 ฉบับ 
  3. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย จำนวน 2 ฉบับ 
  4. หนังสือรับรองผลงานวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ 
  5. บทความ จำนวน 7 ชุด 

 ด้วยนาย/นาง/นางสาว...................................................ตำแหน่ง/ระดับ..................................  
สังกัด...................................................................................................................................................................... 
มีความประสงค์ขอส่งบทความเพื ่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาในประเภท  
รายงานการวิจัย / บทความวิชาการ / รายงานกรณีศึกษา เรื่อง “.......................................................................”  

 โรงพยาบาล / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ......................... ขอส่งบทความและเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณาบทความที่ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงาน.................... 
โทร. ........................... 
โทรสาร ..................... 
ผู้ประสาน ................. 
 
 
 
 



หนังสือรับรองบทความก่อนจะลงเผยแพรท่างเว็บไซต ์
 

 ตามที่ นาย/นาง/นางสาว..................................................ตำแหน่ง/ระดับ................................  
สังกัด...................................................................................................................................................................... 
ได้ส่งบทความรายงานการวิจัย / บทความวิชาการ / รายงานกรณีศึกษา เรื่อง “................................................”  
เพื่อเผยแพรท่างเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) ขอรับรองว่า  
 1. เป็นบทความของบุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 2. บทความ ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ลอกเลียนหรือคัดลอกมาจากที่ใด 
 3. บทความ ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
 4. บทความ ไม่เคยเผยแพร่หรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 
 5. รายงานการวิจัย ต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
และร่วมยอมรับหลักเกณฑ์การพิจารณาต้นฉบับ ทั้งยินยอมให้คณะทำงานพิจารณาบทความที่ลงเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีสิทธิพิจารณาและตรวจแก้ต้นฉบับได้ตามที่เห็นสมควร หากมีการ
ฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ กราฟ ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง และ/หรือข้อคิดเห็นที่ปรากฏ 
ในบทความ ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วม ยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว 

 หากคณะกรรมการฯ ตรวจพบว่า คำรับรองดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทางคณะกรรมการฯ  
มีสิทธิ์ยกเลิกบทความของผู้เขียนออกจากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาทันทีได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้เขียนทราบล่วงหน้า และผู้เขียนทุกท่านขอรับรองและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว พร้อมทั้งลงนาม
รับรองไว้ที่ข้างท้ายของหนังสือรับรองฉบับนี ้

 ลงนามผู้เขียนหลัก (ชื่อที่ 1) ลงนามผู้เขียนร่วม (ชื่อที่ 2) 

 
 ..................................................... ..................................................... 
 (.....................................................) (.....................................................) 
 ................/...................../.............. ................/...................../.............. 

  

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

  เห็นชอบส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

  ไม่เห็นชอบให้ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

 
  ..................................................... 
  (.....................................................) 
  ผอก.รพ./สสอ. 
  ................/...................../.............. 

 

 

 



แบบฟอร์มประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ-สกุล ผู้เขียนหลัก (ชื่อที่ 1) .......................................................................................................................... 

สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน .................................................................................................................................. 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก....................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์.......................................................... E-mail …………………………………………………………………….. 

ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงการศึกษาสูงสุด ระบุสาขาที่จบ) 

 

 

ชื่อ-สกุล ผู้เขียนหลัก (ชื่อที่ 2) .......................................................................................................................... 

สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน .................................................................................................................................. 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก....................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์.......................................................... E-mail …………………………………………………………………….. 

ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงการศึกษาสูงสุด ระบุสาขาที่จบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
ที่  สข ๐๐33.๐๐๑.๔/ 

 

 
 
 
 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
  ๑๖๑/๑ ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง 
  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

หนังสือรับรองผลงานวิชาการ 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว…………………………..………………….. 
ได้จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง……………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง…………………………………………………… ตำแหน่งเลขที่.............................. 
ส่วนราชการ……………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
โดยผลงานวิชาการของข้าราชการเผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดสงขลา  
เมื่อวันที่……..........................….. โดยสามารถสืบค้นได้จาก https://www.skho.moph.go.th/web/index.php# 
และผลงานวิชาการดังกล่าวไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

๑.  คำรับรองของผู้ขอรับการประเมิน 
 
 ลงชื่อ............................................................. 
       (.............................................................) 
 ตำแหน่ง......................................................... 
 วันที่................................................................ 

2.  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
     ความเห็น……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
 ลงชื่อ............................................................. 
       (.............................................................) 
 ตำแหน่ง......................................................... 
 วันที่................................................................ 

 

๓.  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ 
     ความเห็น……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
 ลงชื่อ............................................................. 
       (.............................................................) 
 ตำแหน่ง......................................................... 
 วันที่................................................................ 

*หมายเหตุ : ลงนามรับรองผลงาน โดยผู้บังคับบัญชา ๒ คน ๒ ระดับ 



 

 



 
 



 

     
 
 
 



แบบประเมินบทความและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................................................................. 
 
 

เกณฑ์ในการประเมิน คะแนนประเมิน 
(มีความเหมะสมมากไปน้อยตามลำดับ) 

1) บทคัดย่อ 5 4 3 2 1 
2) ความชัดเจนของบทนำและความสำคัญของปัญหา      
3) วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง      
4) ระเบียบวิธีวิจัย / ขั้นตอนการดำเนินงาน      
5) การสรุปผล      
6) การอภิปรายผล      
7) การอ้างอิงในเนื้อหา      
8) ความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม)      
9) ภาษาที่ใช้ในบทความ      
10) ความทันสมัยและและความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ      

 

คะแนนประเมินรวม ....................................... คะแนน  
(บทความที่ได้คะแนนประเมินรวมน้อยกว่า 30 คะแนนจะไม่ได้รับการพิจารณาลงเว็บไซต์) 
 
สรุปผลการประเมิน  

 รับลงโดยไม่ต้องแก้ไข   รับลงโดยต้องมีการแก้ไข    ไม่เหมาะสมที่จะลงเว็บไซต์  
 

ข้อแนะนำ / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม-ถ้ามี)  
 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
(อาจแนบเอกสารเพ่ิม – ถ้ามี)   
  
 ลงชื่อผู้ประเมิน...................................................... 

 


